GABINETE DE PROMOÇÃO DO PROGRAMA QUADRO
PESSOAS – ACÇÕES MARIE CURIE

O 7.º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
O 7.º Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (FP7) é o principal instrumento para financiar a
investigação na Europa e estará em vigor de 2007 a 2013, com um orçamento superior a 50 MM€. O FP7 apoia a
investigação em áreas prioritárias e o seu principal objectivo é tornar ou manter a União Europeia na posição de líder
mundial nesses sectores.

O Programa PESSOAS do FP7
O Programa PESSOAS (http://cordis.euopa.eu/fp7/people/home_en.html) dedica-se ao fortalecimento, através das ações
Marie Curie. do potencial humano na Europa, nos campos da investigação e da tecnologia, encorajando os investigadores
europeus a permanecer na Europa e atraindo para a Europa investigadores de todo o mundo. Este objectivo concretiza-se
As Acções Marie Curie para a mobilidade de investigadores destinam-se a investigadores nas várias fases da carreira,
estão concebidas para garantir um bom equilíbrio entre a carreira e a vida pessoal e facilitar o reinício da carreira após
uma interrupção, seguindo sempre o princípio de garantia de igualdade de oportunidades e de incentivo ao aumento da
participação das mulheres nas várias ações.
O Programa, com um orçamento total 2007-2013 de 4.700M€, implementa-se através de 5 temas com bolsas
específicas:
Treino inicial de investigadores – bolsas que visam melhorar as perspectivas de carreira nos sectores público e privado
através da aquisição de conhecimentos e competências científicos e genéricos, incluindo os relacionados com transferência
de tecnologia e empreendedorismo. ITN – Initial training networks –
Aprendizagem ao longo da vida e desenvolvimento da carreira – apoio aos investigadores com mais experiência no
complemento da carreira ou na aquisição de novos conhecimentos e competências; melhoria da mobilidade interdisciplinar
ou intersectorial; apoio ao o reinício da carreira após uma pausa; apoio a reintegração numa posição de longo prazo na
Europa após uma experiência de mobilidade transnacional. IEF – Intra-European Fellowships for Career Development;
CIG – Career Integration Grants e CO-FUND – Co-funding of Regional, National, and International programs Parcerias Universidade-Empresa - mobilidade intersectorial e aumento da partilha de conhecimento através de
parcerias de investigação conjunta em programas de cooperação a longo prazo entre organizações do sistema científico e
empresas, em particular as PME, incluindo as indústrias tradicionais. IAPP- Industry-Academia Pathways and Partnerships
Dimensão Internacional –formação ao longo da vida e desenvolvimento da carreira dos investigadores europeus, atrair
talento de investigação de fora da Europa e acolhimento de colaborações mutuamente benéficas com investigadores de
fora da Europa. IOF – International Outgoing Fellowships; IIF – International Incoming Fellowships; CIG– International
Reintegration Grants e IRSES – International Staff Exchange Scheme.
Acções específicas –apoio à remoção de obstáculos à mobilidade e melhoramento das pespectivas de carreira dos
investigadores, assim como a aproximação da investigação à comunidade: NIGHT – Researcher’s Night.

Actividade call
CIG – Bolsas de Integração na Carreira

convites abertos e próximos convites:
call
abertura
FP7-PEOPLE-2012-CIG

18-Out-12

fecho
07-Mar-13 e
18-Set-13

orçamento
40M€

O Gabinete de Promoção do 7.º Programa-Quadro de I&DT
O Gabinete de Promoção do 7.º Programa-Quadro de I&DT (GPPQ), criado em 2007, coordena a rede de Pontos de
Contacto Nacionais do FP7, cobrindo todas as suas áreas. Esta rede foi criada para:
 Difundir informação e documentação sobre o FP7
 Organizar actividades de promoção do FP7 (info-days, seminários, conferências)
 Apoiar a preparação e submissão de candidaturas ao FP7
 Identificar parceiros estratégicos nacionais e de outros países para colaboração em projectos do FP7 (Partner Search)
Para mais informações sobre o programa PESSOAS e como participar, contacte os Pontos de Contacto
Nacional (NCP) para esta área:
Ana Mafalda Dourado (ana.mafalda@fct.mctes.pt) Tel: +351 927430673
Juliana Monteiro (juliana.monteiro@fct.pt) Tel: +351 213917646

Mais informações:

WWW.GPPQ.FCT.PT
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